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 ךשחחמממ- קה

 ...דועו םידיקפח יקחשמ ,היזיוולט יקחשמ ,בועחמ יקחשמ :םיקחשמל ןוחריה

 1011, \אאזוהוז ג0א - הכורח המדא =

 .סו\ 0אז.₪ - תירנילוק הקתפרה =
 .60א71108(818- שדחה גז\1-ה ןועגיש ₪

 .דועו דועו \אזג א ,זז-22 ,אפמפ סח 3: 2 01 :א\ 1 א ,א -ינרג - םיבוט יכה
 .לָבְגומ ןוברעב תונימא - טנרטניא ₪
 ,\וון \(::000א - םידיקפת יקחשמ =
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 ספטסושסמו ט קחשאה ךותמ .רעשה תנומת



 ..[וכא 65/2 קו 2
 .םיוסמ ןוכיס תחקל ךלוה ינא םעפה

 םיחתופ םתא וב עגרהש תויהל לוכי 3 |

 ריהב םוימ קלח אוה ןותיעה תא |

 תחת םיבכוש םתאש ןכתיי ,םיסקמו
 סייביראקה םייאב סוקוק ףע

 תויהל לוכי הרקמב ילוא ,ילואו זז , \ / \ | ע ְך7]
 רשפאו ןוכנ היה ילש טקניטסניאהש \

 .עיגה ףרוחהש דיגהל רבכ קי" | | | /י

 ,בשחמה יבהוא ,ונירובע ,לכה ירחא -- | | 7 !ב 5 ןפפ7 ר 8 צד
 רבעמו ,הנוע דועמ רתוי אוה ףרוחה " רששמ ; ₪

 ותיא איבמ אוהש תוחורלו םימשגל

 יקחשמ לש שדח לובמ איבמ אוה

 וכיחש הידמיטלומ ירצומו בשחמ

 רבעמלו דלומה גח תפוקתל תונלבסב : וש

 :היינשל תחא תיחרזא הנש ןיב = ז הלעפה תוארוה
 והזו 199ז הל המת ,אל וא וצרת ,ןכ 8 א-60א1 - תמלוצמ הריקח 6"

 הנייפואש הנשל ןורחאה זיוו ןויליג 0 םיקחשמה דעצמ ;["

 ליב לש רגטלש ךשמהב רקיעב 12 | הכימתה רדחמ תודוס
 תובגה ךות ,הנכותה םוחתב סטייג 5 --=--- |
 טנרטניאה תשרל תימוימויה הקיזה 16 דסז גו גאא[חוו .גהדוסא ::היגטרטסא (כ

 הלעפה תוכרעמו םינפדפד תעמטהב 8 0א[םםאא[ גא :ןשקא 60

 .0!ווטט 97 ומכ תושדח 8 אז-א :טסווק
 תמדוקה הנשה הדמע ,ךכל רבעמ לר 0%

 עגה לכב תוררועתה ןמיסב 20 ממס תסא 50550 2 :רוטלומיס כ :

 ומכ היזיוולט יקחשמ תוכרעמל 1 סטפ יאסאו.כ :ןשקא "כ 5

 ,א[אדטאש064-הו ז,\+514710א-ה ג םיקסע דיו 9
 לש םישדח םיטרדנטס וביצה רשא ב : -
 למ דא. .סחשמ :תוקואח הקופה 5 6051806708 :היגטרטסא (יק פ

 תיתועמשמה המגמהש יל המדנ ,לכקה ₪ תודמול |
 הידמיטלומה לש יאנפה תוברתב רתטיב 0 ויוו רייד לש ונחלושמ | |

 | ךןת | א *% 4 6
 לכמ רתוי" תתל ןויסמב תאטבתמ = ן[:-22 :רוטלומיס

 רשאכ ,םינוש םירתוכ חותיפב 'ירבד | 2 | ' /

 .תוימוחתניב איה חתפמה תלימ +3 ו | ו א |

 אל רבכ רחמה לש בשחמה קחשמ רו 3 רש רתויב הלודגה הקת פרהה - האזבנה

 ,ןשקא לע קר ססובמ תויהל לכי 3 ןיינעכ הקאש :טנרטניא -ר' | ו \/ [ה זר| |

 "וכו םידיקבת יקחשמ ,היגטרטסא = דא 1. [ןא .גאד חוג :םידיקפת יקחשמ ₪ ' רלשע בש ₪ ג 1 חא ורץ 0 1 1 0 1 ?) 1 יזמו ₪
 איה תחלצומ היהת הקפהש ידכ |

 דצל תויפרג תולוכי בלשל תביח | ייפדהל ןגרומ םע תוחיש :םידיקפת יקחשמ .ללחב תקתרמ הקתפרהל ךתוא ןימזמ רתויב םיהדמה בשחמה קחשמ ו
 יעונמ ,בוציעו הריחב תויורשפבפא 4 תאו = :םידיקפת יקחשמ תיאר אלש תוזוחמל איש תוריהמב ךתוא חקי 312 תיללח רוטלומייס ו הש |
 יחנומ םיעונמ דצל אםא]. דוק / םידידימ הרזע תצק ;םידיקפת יקחשמ דמלת ךייחב הנושארל .םעפ ףא תשגפ אלש רוציב שוגפת התא .םלועמ | 0 4

 לש םייתועמשמ םיטנמלא .תורות 5 | - ל .דמשות ,אלו דורשיתו ביגת .ךב ןנקמה רתויב יסיסבה דחפה לע | ו 2

 דועו דועו ,ואדיו תוקינכט דצל הלילע =" ו לרשמ וןאש 60[ גואטה (פש , 4
 .ליכהלמ רצק רוטהש םיבוליש 18 צי סאאו ,קה ה הקלק ה :קו הרד 51 גרסא הזה קחשמה תוריהז 0/ ש/

 ואצי רבכ הלאכ םירתוכ רפסמ 0 חול | , | .ךתוא ףירטי דוע קש ' ְו 4

 .סוגשש0 ,םסכ ג1₪₪7) קושל = ךרדה עצמאב םיקחשמ 2 ימע - 2
 ,(םירחאו דס 1. אא[ אדא

 | | :ר רוט -

 ה 2 ו 5 - :לט ,תרושקת תולוכשא :תועדומ * גרבלוז הרהוו :תינושל הכירע * טיס יבוק :ךרוע * ףארצ 2 :תלהנמ * | מ א

 : ] 0 דוד ,טיס יבוק ,\\17 רייד :םיפתתשמה * ביטגנ הדוהי :םלצ * הלחרךיס תירונ :םייונמ תקלחמ * 4 שש | = [א

 יל ,גלפ רוא ,יסגול לאכימ ,ביבר ןרוא ,גבס יבא ,רעסְרב ןרע ,סגנינג יעור ,סלדיא דוד ,ייפ הל ןגרומ ,ןייטשרבליז י

 ('0 2ןק ,דומיע ,רדס ,יפרג בוציע * ,יקצוסולופ ןרעו זזערטירוק ילויג ,יסגול לאכימ ,ינולאךוסח תימע ,יפסכ ןב ,הירנ לו

 ,((12. :לייומ * מייעב טספוא ינמוא :סופד * תויגולונכט םסקימ ,רוד יזוע :םיבשחוממ םיעבצ תודרפהו תוקירס
 קרב ינב ,13 תרנכ :הלהנמו תכרעמ * ןוחרי

 העדוה 03-5708174 :סקפ * 03-5702654 :לט * 51114 :דוקימ ,קרב ינב 2409 .ד.ת :יתכרעמ רמוחלו םיבתכמל ןעמ * /

 םייונמו םיארוק תולאשל תובושת חלשייש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה ,תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ : | ]

 .דבלב 13:00-16:00 תועשה ןיב .רזחוי אל תכרעמל

 .םיפתתשמ בר קחשמל תורשפא*



 הרוחש הרוגח

 ,הגס ,תונוכמהו היזיוולטה יקחשמ תינרצי =

 רודה לש םדקתמ חותיפ בלשב תאצמנ

 תא ףילחי רשא היזיוולטה יקחשמב אבה

 .יחכונה ןרוטאסה

 אוה הקש דוקה םשש השדחה תכרעמה

 לע תססובמ היהת ,"הרוחש הרוגח"

 םשב שדח יפרג דבעמב רזעתו [(: בשחמ

30% 

 ליחתהל ןנכותמ תכרעמה קוויש יכ ןיובי

 .1999 ףוסב

 גו .ס/= 60%זהסו| םח

 ןדיעמ תונהיל םידמוע בשחמה יקחשמ

 .המודמה תואיצמה

 םכחותמ קיטסיו'ג הניה וזה "הפפכה"

 דיה תועונת תא בשחמל םגותמה |

 ,הקשהה יכיראתל רשאב .םינוויכהו

 בורקה ראוני שדוחב יכ הרבחה תנעוט

 יקחשמל הסרגה תא שוכרל היהי ןתינ

 םג האבה הנשה ךלהמבו היזיוולטה

 .ץ6 בשחמל

 68, טו סבח ץסט
 סווזס!8-5וז8/6 אווה ו

0 

 4 5500 - ל"וחב ריחמה

 ב

 ינורטקלאה ןמויה תא שפחמש ימל

 ןילקנרפ תרבח העיצמ יביטמיטלואה

 ו ל מ

 50 לקשמב (םיאשינ םיבשחמב טרדנטס)

 לוהינל םירותפכ המכו גצ ללוכה (!) םרג

 .יוכו םינופלט רפס ,תושיגפ ןמוי ןוגכ עדימ

 < ךילעש המ לכ ,םישדח םינותנ סינכהל ידכ

 בשחמל סיטרכה תא סינכהל אוה תושעל

 לוהינה תנכות תא ליעפהל ,ךלש אשינה

 םירבעומ םינותנהו ןילקנרפ לש המכחה

 .אמא-ה ךותל

 .ב"הראב 5129 - קילדמה עוצעצה ריחמ

0-00 

 תיתיב ואדיו תדיעו תכרעמ הניה 00

 חחושל שמתשמל תרשפאמה הבוט המרב

 תו ל

 .3יח רודישב

 ואדיו תמלצמ תללוכ תכרעמה ,ןכ ומכ

 ,טיב 32 ואדיוו תדיכל סיטרכ ,הנטק

 "תנגראמ"ה הנכותו 33,600 ימינפ סדומ

 .קסעה לכ תא

 ו

 תינרצי) ךשגט תרבח ,הרובחבש םינלצעל

 "0-81 ןנוכ תקוושמ (םיננוכ לש הקיתו

 6 טולקל לגוסמה 8 יפ תוריהמב

 תא ךכסוח השעמלו ,תינמזרב םירוטילקת

 ייוור םיקחשמב םירוטילקתה תפלחה לטנ
 .הנכות

 .5250 - ל"וחב ריחמה

 ק6 קס םחקהס קחס

 סייעוצקמה םיקיטסיויגה תא בהואש ימ

 תולגל חמשי ,היזיוולטה יקחשמ לש

 תמגודב קיטסיו'ג רבחל ןתינ התעמש

 .ק6 בשחמל 64 ודנטנינה

 .ל"וחב חי'ש 120-כ - גונעתה ריחמ

 קוא=ו ץופוסא

 חוטשה גצה הארנכ לככ וניה ואש[ ו9וסח

 | כ \ מ רן א

 ירדחל דעוימ אוהו דבלב מיימ 30 ויבוע

 היצטנזרפב ךרוצ שי םהב םיסומע הגוצת

 .דואמ םיבר םיטרפ לש

/ 5 

 םיניינעה זכרמ

 םיבשחמ תורציימש קנעה תורבח לכ -
 זכרמ תויהל ךפוה 0-ה בשחמש תועדוי
 ונא ,ךכמ האצותכ .תיבב םג םיניינעה
 יספב עיפוהל ולחה הנווחאלש םיאור

 הנוש ןפואב תובצועמה תוכרעמ רוצייה

 <5 ּהא/ו ואירטס תוכרעמ סע תובלושמו

 .תורחא תופסות

 תיתיב בשחמ תכרעמ העיפומ הנומתב

 .א6 תרצותמ



 גאוס

 תכרעמ" ןפיב .תקוושמ הבישוט תרבח

 םינופלט רפס ןיעמ - ייישיא עדימ לוהינ

 .(ו6חוס םשל הנועש ןמויו

 לש ינורטקלא חולשמ תרשפאמ תכרעמה

 ו ו ]שן

 סינותנ תרושקת תכרעמב שומיש ידו לע

 .דבלב ןפיב תמייקה תיטוחלא

]- 0 

 תקולחמ תמייק ךא ,םיעדוי םכלוכ אל

 60-81 יננוכ יבגל םיבשחמה םלועב

 ןתונ לודגה םקלחש תויה ,24 תוריהמב

 .דבלב 12 תוריהמ יננוכ לש םיעוביב

 הלש שדחה ןנוכהש תנעוט א1[ווטזוו תרבח

 תוריהמ :חיטבמ אוהש המ תא קפסמ

 םינותנ תרבעהו היינשילימ 90 לש השיג

 .היינשל טייבוליק 3,800 לש בצקב

 .5249 - ל"יוחב ריחמה

 ושפות הד = פס = 5

 : וא םילקש יפלאב םיבשחמ םישכור םיבר

 = םיבולע םילוקמר םיפיסומ ךא ,םירלוד

 קחשמה תייווח לכ תא לקלקל םייושעש

 .תעדה תא ךכ לע תתל ילבמ

 םילועמהמ םילוקמר תינרצי ,₪0%6 תרבח

 תוכיאב םילוקמר :גוז העיצמ ,םלועב

 םילילצה תא ךופהל החיטבמש המיהדמ

 ייוהשמייל םיקחשמב

 + וא ג ויפו

 ןאכ

 ווהוביו

 םיגצה תגיגחל תפרטצמ קאפמוק תרבח

 תוכיאב 15.1" גצ העיצמו םיחוטשה

 - תוחפ אל םיהדמ ריחמבו המיהדמ

0 

 הלנעפה תוארוה

 תכרעמ תושירד

 .4865א% 33 דבעמ %

 .הלעמו 8א18 :ןורכיז

 .אא18 :חישקה ןנוכב יונפ חטש -

 .הלעמו .הלופכ תוריהמ :םירוטילקת ןנוכ

 .וימאותו 5011אש ₪1 45758 :לוק יסיטרכ

 הנקתה
1 

.2 

 .ןנוכל רוטילקתה תא סנכה

 תגציימ 6 תואה רשאכ) םחושור ₪2: דלקה ,₪0005 בצמב

 .(ךתושרבש םירוטילקתה ןנוכ תא

 .=חוטזר 157 31.1. שקה =

 .ךטמה יבג לעש תוארוהה רחא בוקע .

 הלעפה

 תא תנקתה הב היירפסהמ חוסר 1457081 0 שקה .1
 .(6:\\א[=5\א[],₪ איה לדחמה תרירב) קחשמה

 תואקתפרה קחשמ אוה צא אזכסום 0" אהא
 ךרטצת ןתוא תונוש תודיחו םיבר ואדיו יעטקמ בכרומה

 לעמ רבכעה ןמס תא ריבעת רשאכ ,קחשמה ךלהמב .רותפל
 תורשפאל ןמסה ךופהי ,ךסמב יהשלכ תומד וא פח
 תונוש תולועפב רוחבל ךתורשפאב .רתויב הריבסה הלועפה
 .ךסמה תיתחתב םייוצמה םילמסה לע הציחל ידי לע


